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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ OLAJÁG OTTHONOKHOZ BENYÚJTOTT ÖNÉLETRAJZOK, ÁLLÁSPÁLYÁZATI ANYAGOK, 
VALAMINT AZOKBAN FOGLALT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 

Az Olajág Otthonok (Székhely: 1154 Budapest, Bánkút utca 67-69., nyilvántartási szám: 00005/2012-
001, a továbbiakban: „Olajág Otthonok”), mint adatkezelő az alábbiakban ad részletes tájékoztatást az 
álláspályázók, azaz leendő munkavállalói, mint érintettek kiválasztása céljából folytatott 
adatkezeléséről, melyet magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Olajág Otthonok kötelezettséget vállal 
arra, hogy előbb említett tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
tájékoztatóban, és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  
 
Az Olajág Otthonok fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az érintettek 
haladéktalan értesítésének kötelezettségével. 
 
Az Olajág Otthonok elkötelezett leendő munkavállalói személyes adatainak védelmében, a személyes 
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, 
mely az adatok biztonságát garantálja. 
 

I. Adatkezelő megjelölése 

 
Adatkezelő adatai: 
Név:  Olajág Otthonok 
Nyilvántartási szám:  00005/2012-001 
Székhely:    1154 Budapest, Bánkút utca 67-69. 
Képviselő:    dr. Szirmai Viktor főigazgató 
Weblap:    www.olajagotthonok.hu 
 
Kapcsolattartás:   
Telefon:     +361 414 3377 
E-mail:     titkarsag@olajagotthonok.hu    
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatvedelem@olajagotthonok.hu  
 
 

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Olajág Otthonok adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
alábbiakban felsorolt hatályos jogszabályokkal, és ezen jogszabályokban foglaltak szerint jár el:  

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet/GDPR) 

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.) 

 

http://www.olajagotthonok.hu/
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III. Álláspályázatok, önéletrajzok benyújtásának módja 

Pályázati anyagot, önéletrajzot küldeni az Olajág Otthonok honlapján (www.olajagotthonok.hu) 
található „Rólunk” fül alatt kiválasztható „Karrier” menüpont alatt felsorolt álláshirdetésekre 
vonatkozóan, illetve papír alapon közzétett álláshirdetések (újsághirdetések) vagy munkaerő közvetítő 
társaságokon, irodákon keresztül hirdetett állásokra lehetséges. Az Olajág Otthonok honlapján 
keresztül vagy egyéb módon az adott álláshirdetésre történő jelentkezéskor a pályázati anyagok, 
önéletrajzok az allas@olajagotthonok.hu e-mail címre elektronikusan továbbíthatóak. A pályázó 
továbbá postai úton és személyesen is leadhatja az Olajág Otthonok következő intézményeiben a 
pályázati anyagát, önéletrajzát: 
 
Olajág Otthonok I. 1086 Budapest, Mátyás tér 6. 
Olajág Otthonok II. 1154 Budapest, Bánkút utca 67-69. 
Olajág Otthonok III. 1214 Budapest, Tejút utca 1. 
Olajág Otthonok IV. 1214 Budapest, Rakéta utca 7-11. 
Olajág Otthonok V. 2045 Törökbálint, Kazinczy utca 111. 
Olajág Otthonok VI. 1149 Budapest, Vezér út 155. 
Olajág Otthonok VII. 1149 Budapest, Vezér út 151. 
Olajág Otthonok VIII. 1149 Budapest, Vezér út 153. 
Olajág Otthonok IX. 1149 Budapest, Termál utca 10. 
  
IV. Adatkezelés meghatározása 

Az Olajág Otthonok által - fent meghatározott módokon - meghirdetett álláshelyekre történő 
jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés. 
 

V. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja valamennyi jelen tájékoztató szerinti adat esetében az Olajág Otthonokhoz 
érkezett álláspályázatok, önéletrajzok megismerése és értékelése, az álláskeresők, jelöltek 
nyilvántartása, valamint az álláspályázatot, önéletrajzot benyújtók személyre szabott értesítése, 
kapcsolattartás, személyes interjúk szervezése.   
 
VI. A kezelt adatok köre 

Önéletrajz, pályázati anyag 
adatok adatkezelés célja 

személyi azonosító adatok (így különösen: 
név, születési név, születési hely, idő, anyja 
neve) 

azonosítás 

kapcsolattartási adatok (így különösen: 
lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, 
telefonszám) 

értesítés, kapcsolattartás 

munkatapasztalattal kapcsolatos adatok (így 
különösen: korábbi munkahelyek 
megnevezése, címe, kezdete vége) 

alkalmasság felmérése 

http://www.olajagotthonok.hu/
mailto:allas@olajagotthonok.hu
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VII. Érintettek köre 

A fentiek szerint felsorolt módokon az Olajág Otthonok álláshirdetéseire pályázók. 
 
VIII. Adatkezelés jogalapja 

A fenti módokon meghirdetett, és beérkezett pályázati anyag, és önéletrajz esetén az adatkezelés 
jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az érintett jelen – részletes – 
tájékoztatáson alapuló kifejezett és önkéntes hozzájárulása.  
 
Amennyiben az érintett általa megpályázott pozícióra nem kerül kiválasztásra, úgy az Olajág Otthonok 
a pályáztatási eljárás befejezésekor az érintett hozzájárulását kéri ahhoz is, hogy a pályázati anyagát a 
jelen tájékoztatóban meghatározott időtartam lejártáig a személyi adatbázisában megőrizhesse, és 
esetleges egyéb pozíciók meghirdetése esetén újból felhasználja a megfelelő jelölt kiválasztása 
céljából.  
 
Az Olajág Otthonok tájékoztatja az érintetteket arról, hogy a hozzájárulásukat bármikor 
visszavonhatják az Olajág Otthonok fentebb megjelölt elérhetőségek bármelyikén, ebben az esetben 
az Olajág Otthonok indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt személyes 
adataik helyre nem állítható módon történő törléséről. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás miatt az Olajág 
Otthonok részéről semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érheti Önt. 
 

IX. Az adatkezelés időtartama 

A pályázati anyagban található személyes adatok vonatkozásában: 
A fentiek szerinti állásokra való jelentkezéseken keresztül az Olajág Otthonokhoz kerülő pályázati 
anyagok esetében, amennyiben a jelölt nem kerül személyes állásinterjúra behívásra, akkor a jelölt 
hozzájárulása visszavonásának az időpontja, visszavonás hiányában a pályázati anyag Olajág Otthonok 
általi kézhezvételétől számított 3. hónap utolsó napja.  
 
Amennyiben a jelölt behívásra kerül és interjún vesz részt, de nem kerül a meghirdetett pozícióra 
kiválasztásra vagy az állást nem kívánja elfogadni, akkor az adatkezelés időtartama a jelölt 
hozzájárulása visszavonásának az időpontja, visszavonás hiányában a pályázati anyag Olajág Otthonok 
általi kézhezvételétől számított 6. hónap utolsó napja. Ez az időtartam a jelölt által megadott 
hozzájárulás esetén meghosszabbodik újabb egy évre a későbbi esetleges munkaviszony létesítés 
céljából. Az Olajág Otthonok az egyéves határidő lejárta előtt nyilatkozattételre hívja fel az érintettet, 
hogy megadja-e a hozzájárulását újabb egy évre. Az érintett döntésétől függően az adatai törlésre 
kerülnek a legutóbbi hozzájárulás szerinti egyéves időszak lejáratakor vagy az Olajág Otthonok további 
egy évig kezeli az adatait. 
 
Abban az esetben, ha a jelölt a meghirdetett pozícióra kiválasztásra került és az ajánlatot elfogadja, 
tehát vele az Olajág Otthonok munkaviszonyt létesít, akkor a pályázati anyag a jelölt, mint 
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munkavállaló személyi aktájába kerül, és annak a része marad a jelölt, mint munkavállaló 
munkaviszonyának megszűnésétől számított 3. év elteltéig.  
 

X. Az adatok való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokat az Olajág Otthonok a saját szervezetén belül használja fel, azokat kizárólag abban az 
esetben - és csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott körben - továbbítja a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott hatóságok részére, amennyiben a jelölttel munkaviszonyt létesít az 
Olajág Otthonok. 
 
Az Olajág Otthonok az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen.  
 
Az Olajág Otthonok, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve 
az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. 
Az esetleges adatvédelmi incidenst az Olajág Otthonok késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 
72 órával azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 
 

XI. Adatszolgáltatás elmaradásának következményei 

A jelölt nem tud jelentkezni a meghirdetett állásra. 
 
XII. Adatkezelés módja 

Elektronikusan / papír alapon történik az adatkezelés. 
 
XIII. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek  

 
1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek 

  
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és hozzáférhet az adatokhoz, valamint 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az 
adatkezelő fenti elérhetőségein. 
 
Az érintett kérelmére az információk elektronikus formában késedelem nélkül kerülnek eljuttatásra, de 
legkésőbb egy hónapon belül. Az érintettek alábbi jogaik teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen 
teljesíti az Olajág Otthonok. 
 
Tájékoztatáshoz való jog: 
Az Olajág Otthonok megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt 
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és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa. 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz (másolatot kapjon), valamint ahhoz, 
hogy az Olajág Otthonoktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést 
kapjon. 

• az adatkezelés céljai; 
• az érintett személyes adatok kategóriái; 
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár. 

  
Helyesbítés joga: 
Jogszabály értelmében bárki kérheti az Olajág Otthonok által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes 
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
  
Törléshez való jog: 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat: 

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

• a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg; 
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
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• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
  
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását 

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 
előzetesen tájékoztatni kell. 
  
Adathordozáshoz való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Olajág Otthonok MS Word, vagy Excel formátumban 
tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. Az adathordozhatóság jogának feltétele az, hogy az 
adatkezelés automatizált legyen és a jogalapja hozzájárulás vagy szerződés. 
 
Tiltakozás joga: 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, 
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a 
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. A 
tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdeke alapján folyik, 
azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai 
élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint. 
  
Visszavonás joga: 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 
Eljárási szabályok: 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két 
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hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
Amennyiben az érintett információs önrendelkezési jogait az Olajág Otthonok megsértette úgy az 
érintett jogosult panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy 
peres eljárást kezdeményezni az illetékes bíróság előtt. 
 

 
XIV. Jogorvoslati lehetőség 

Amennyiben Ön, mint érintett bejelentéssel kíván élni az adatkezelés kapcsán, panasza, jogainak 
feltételezett megsértése esetén: 
 

 fordulhat közvetlenül az Olajág Otthonok adatvédelmi tisztviselőjéhez a fentebb megjelölt 
elérhetőségen,  

 
 megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, az alábbi 

elérhetőségeken: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9. 
cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://naih.hu 
 

A jogainak megsértése esetén az Olajág Otthonok, mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az 
Olajág Otthonok, mint adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, azt megtéríti.  
 

http://naih.hu/

